
«Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, αλλά κι αν υπάρξουν δεν θα τα ανακοινώσω 

εγώ, γιατί θα έχω παραιτηθεί» είπε ο υπουργός Οικονομικών

Καζάνι που βράζει το ΠΑΣΟΚ
Αγρια επίθεση βουλευτών στον Παπακωνσταντίνου για τα μέτρα
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«Το να πάνε κάποιοι φυλακή δεν είναι 
μόνο πολιτικό αλλά και οικονομικό αίτημα

Η περασμένη Τετάρτη ήταν ίσως μία από τις δυσκολότερες ημέρες για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Παριστάμενος βουλευτής σχολίαζε πως εάν δεν έφθανε στην αίθουσα της συνεδρίασης η είδηση για τον τραγικό θάνατο τριών νέων ανθρώπων στη ΜατΑη προ- καλώντας παγωμάρα, ενδεχομένως και το ΚΤΕ Οικονομικών να έπαιρνε πολύ πιο

άσχημη τροπή. Ακόμη κι έτσι όμως, το συγκεκριμένο ΚΤΕ περιγράφεται ως ένα από τα πιο «άγρια και σκληρά» που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. «Αλλο να αποδέχομαι τους όρους του τοκογλύφου και άλλο να αποδέχομαι τη λογική του τοκογλύφου. Εγώ ψηφίζω την κυβέρνηση. Δεν ψηφίζω τη λογική της κυρίας Μέρκελ»

είπε από την πλευρά του ο βουλευτής Πρεβέζης Βαγγέλης Παπαχρήστος, επισημαί- νοντας παράλληλα ότι «το να πάνε κάποιοι φυλακή δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και οικονομικό αίτημα». Συγχρόνως ζήτησε από την κυβέρνηση να ζητήσει την άρση λόγω κρίσης της απαγόρευσης δανεισμού των κυβερνήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Και αν ακόμη υπάρ
ξουν δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα τα πάρει και 
θα τα ανακοινώσει. Γιατί θα έχω υποβάλει την πα
ραίτησή μου».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΗ φράση αποδίδεται στον υπουργό των Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και δεν ειπώθηκε σε κάποια κλειστή σύσκεψη -  από εκείνες που δεν έρχονται καν στο φως της δημοσιότητας - ,  αλλά στο προχθεσινό ΚΤΕ Οικονομικών του Π ΑΣΟΚ, στη διάρκεια του οποίου ο υπουργός βομβαρδίστηκε από ετηκριτικά σχόλια των συναδέλφων του για τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.Η δήλωση του κ. Παπακωνσταντίνου σαφώς και υποδηλώνει την ισχυρή πίεση που αισθάνεται ο ίδιος το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της δεινής του θέσης να ανακοινώνει επώδυνα οικονομικά μέτρα και ταυτόχρονα να εμφανίζεται απολογούμενος απέναντι στην κοινωνία αλλά και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μόλις την Κυριακή άλλωστε ο υπουργός των Οικονομικών, φανερώνοντας την κακή ψυχολογική του κατάσταση, έγινε κατακόκκινος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες όταν σε ζωντανή μετάδοση ξένος δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς αισθάνεται που είναι σήμερα ο πιο μισητός Ελληνας...
«Μας δουλεύετε;».Στο μάπ του κυκλώνα βρέθηκε υπουργός και στο ΚΤΕ Ο ικονομικών του ΠΑΣΟΚ, όπου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκαν αμείλικτοι απέναντι στον κ. Παπακωνσταντίνου και συνολικά στην κυβέρνηση. «Δεν είχαμε άλλη επιλογή» επανέλαβε πολλάκις ο υπουργός επιστρατεύοντας όλη την εμπειρία που απέκτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για να πείσει τους εξοργισμένους βουλευτές του Τομέα ότι τα μέτρα ήταν μονόδρομος. «Ούτε σας δουλεύουμε, ούτε μας δουλεύουν» αναγκάστηκε να απαντήσει στη μαινόμενη Τόνια Αντωνίου όταν στην παρέμβασή της σχολίασε καυστικά: «Στις 18 Απριλίου στο Πολιτικό Συμβούλιο μάς είχατε πει ότι δεν θα λη- φθούν νέα μέτρα και ότι αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις σας με το ΔΝΤ. Τελικά μάς δουλεύετε ή μάς δουλεύουν;».

«Μας απαξιώνετε». Στη συνεδρίαση εκδηλώθηκε καταιγίδα ερωτήσεων προς τον κ. Παπακωνσταντίνου από βουλευτές που άστραφταν και βρόνταγαν ζητώντας επιτακτικά να μάθουν εάν θα υπάρξει και νέο πακέτο μέτρων. Ο ίδιος αρ- νήθηκε μία τέτοια προοπτική, ωστόσο είπε ότι αν υπάρξουν νέα μέτρα τότε ο ίδιος θα παραιτηθεί. Οι συμμετέχοντες βουλευτές δεν πτοήθηκαν ούτε από τη συγκεκριμένη δήλωση: «Στο Πολιπκό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη άλλα μας είπατε εσύ και ο Ανδρέας Λοβέρδος κι άλλα ακούσαμε την Κυριακή» σχολίασε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ η Βάσω Παπανδρέου μίλησε εκ νέου για καθυστερήσεις και παραλείψεις που οδήγησαν σε αδιέξοδο. «Λέτε ότι δεν πήραμε τα μέτρα νωρίς. Μα, ήταν δυνατόν να τα πάρουμε έναν μήνα μετά π ς εκλογές και να αιφνιδιάσουμε τον κόσμο;» αντέτει- νε ο κ. Παπακωνσταντίνου. «Μας απαξιώνετε ως βουλευτές, δεν ξέρουμε τι να πούμε στις εκλογικές μας περιφέρειες» είπαν με αυστηρό ύφος οι Χρύ- σα Αράπογλου, Βασίλης Εξαρχος και Ελπίδα Τσου-

ρή παίρνοντας τη σκυτάλη. Την ίδια ώρα ο Εκτωρ Νασιώκας σχολίαζε πως θα ήταν καλό οι βουλευτές κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα μέτρα να ψήφιζαν κατά συνείδηση ούτως ώστε να υποδειχθεί ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί και δεν αντιτίθεται στα μέτρα.
Ξεσηκώθηκαν. Η ατμόσφαιρα στο ΚΤΕ Ο ικονομικών έγινε ακόμη πιο πολεμική όταν ο Ανδρέας Μακρυπίδης απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους του τούς κατηγόρησε ότι... σιώπησαν στην Κοινοβουλευακή Ομάδα. «Τι τα λέτε τώρα όλα αυτά εδώ; Οταν έπρεπε να τα πείτε στον Πρω

θυπουργό δεν τα είπατε...». Η παρέμβαση Μακρυ- πίδη ξεσήκωσε τους παριστάμενους βουλευτές και μάλιστα ο Γιάννης Κουτσούκος με επιτακτικό ύφος τού είπε: «Αυτό που είπες να το πάρεις αμέσως πίσω. Ο,τι είχα να πω το είπα και στο Πολιτικό Συμβούλιο και παντού για το άδικο των μέτρων και την έλλειψη ενημέρωσης των βουλευτών», σχολίασε δηκτικά.Η συνεδρίαση διάρκεσε αρκετές ώρες και διε- ξήχθη σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα. Οπως σχολίαζε αργότερα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο άσχημα εάν έξω από τη Βουλή δεν εκτυλίσσονταν τραγικά γεγονότα.

«Αλλα μας λέτε 
και άλλα κάνετε.

Δεν ξέρουμε 
τι να πούμε 

στις εκλογικές 
μας περιφέρειες» 

------------♦------------

Στουδ παλιούδ 
αριστερούδ μου 
συντρόφουδ

Μη μου λέτε πάλι για τους λίγους προβοκάτορες που παρεισφρέουν στην ειρηνική πορεία. Δεν είναι δυνατόν να λέτε τα ίδια πράγματα τόσα χρόνια. Το ξέρετε πολύ καλά ότι σε κάθε διαδήλωση έρχονται αυτοί που ρίχνουν μολότοφ, σε κάθε διαδήλωση καίνε τράπεζες, σπάνε μαγαζιά, λεηλατούν βιβλιοπωλεία και καταστρέφουν ιστορικά κτίρια. Το ξέρατε, λοιπόν, ότι θα γίνουν τέτοια στη διαδήλωση, αλλά πάλι διαδήλωση κάνατε. Κι όσο περνάει ο καιρός πιο βίαια συνθήματα βρίσκετε και διαδίδετε και πιο βίαιη εμφάνιση. Τύμπανα έχετε βάλει, δεν είχαν τύμπανα παλιά.Αν δεν σταματήστε να κάνετε τα ίδια πράγματα και να βρίσκετε τις ίδιες δικαιολογίες, δεν μπορείτε να ξανακάνετε κριτική στην κυβέρνηση ότι κάνει συνέχεια τα ίδια, ότι βαραίνει συνέχεια τους ίδιους, ότι δεν έχει φαντασία να βρει τρόπους να ανακαλύψει τους φοροφυγάδες, να κυνηγήσει ενόχους, να μην αδικεί τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Να μην ξανανοίξετε το στόμα σας, γιατί ούτε κι εσείς έχετε φαντασία. Τίποτε δεν έχετε σκεφτεί τόσον καιρό εκτός από πορείες, πορείες, πορείες. Φωνές, συνθήματα, τύμπανα. Τα ίδια και τα ίδια.Δεν άκουσα κουβέντα τόσους μήνες για τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας. Δεν σας νοιάζει για το αν δεν μπορεί ο κόσμος να περπατήσει ελεύθερα. Εχουμε χάσει τη βασική μας ελευθερία, και δεν έχετε πει τίποτε. Περνάνε οι πορείες και κατεβάζουν ρολά τα μαγαζιά, και δεν σας νοιάζει. Τόσες τράπεζες έχουν κάψει τόσους μήνες ύστερα από πορείες, και δεν έχετε αγανακτήσει. Αυτός είναι, λοιπόν, ο αγώνας σας, να καίγονται τράπεζες; Εσείς πού τα έχετε τα λεφτά σας, κάτω από το στρώμα; Κι όταν δεν έχετε λεφτά, από ποιον παίρνετε πιστωτικές κάρτες; Δεν το ξέρατε ότι κάποιος θα σκοτωνόταν όταν τόσα μαγαζιά καίγονταν κάθε τρεις και λίγο; Εντελώς τυχαία δεν υπήρξαν νεκροί πέρσι στους εμπρησμούς. Ορίστε, λοιπόν, και οι νεκροί. Και τι λέτε τώρα; Για προβοκάτορες που παρεισφρέουν στις ειρηνικές πορείες! Να κυνηγήσουμε φαντάσματα πάλι. Μα, δεν ντρέπεστε καθόλου; Πώς καταφέρνετε και ξεγελάτε τους εαυτούς σας ακόμα; Σας θαυμάζω ειλικρινά.


